Kedvezményezett neve: Fertőrákos Községi Önkormányzat
Projekt címe: Bölcsőde kialakítása Fertőrákoson
A szerződött támogatás összege: 105.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00011
A projekt rövid összefoglalója
A projekt megvalósítója a Fertőrákos Községi Önkormányzat, mint konzorciumvezető, konzorciumi
tagként a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal kerül bevonásra, amely a
projektmenedzsment feladatokat látja el.
A projekt indokoltsága: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
módosítása következtében 2017. január elsejétől megváltozott a bölcsődei ellátás rendszere. Ezzel
egyidejűleg az önkormányzatoknak kötelező feladata lett a bölcsődei ellátás megszervezése abban az
esetben, ha a településen élő három éven aluli gyermekek száma több mint 40 fő, vagy legalább 5
kisgyermek ellátására igény jelentkezik. Fertőrákos esetében 2018-ban a 0-2 éves kisgyermekek száma
meghaladta a 40 főt, ezért az Önkormányzat a jogszabályi változásoknak eleget téve, bölcsődei
szolgáltatás kialakítását készíti elő Fertőrákoson. Bölcsődének megfelelő épület nem volt az
Önkormányzat tulajdonában, ezért a projekt megvalósítását megelőzően vásárolt egy ingatlant,
melynek helyén a lebontás után egy új bölcsődei épület építését tervezi. A tervezett fejlesztés
illeszkedik a TOP stratégiai céljához, amely az életminőség és a gyermekes szülők foglalkoztatási
helyzetének javítása érdekében a gyermekjóléti ellátás és az óvodák fejlesztésére irányul, ugyanis a
fejlesztés során egy új bölcsődei épület létrehozásával a bölcsődei szolgálat is kialakításra kerül
Fertőrákoson, amely segíti a kisgyermekes családok munkába való visszatérését. A fejlesztéssel érintett
ingatlan a Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában áll. A bölcsőde fenntartója és üzemeltetője
ugyancsak az Önkormányzat lesz, a bölcsőde várhatóan az óvodával együtt, egyesített intézményként
fog működni. A projekt céljai: A projekt hosszú távú, közvetett célja, a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, a munkavállalói mobilitás, valamint a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való
visszatérésének elősegítése Fertőrákoson. A projekt rövid távú, közvetlen célja a bölcsődei szolgáltatás
kialakítása a településen, ezáltal 12 kisgyermekes családban a szülők (és főként a nők) munkába való
visszatérésének támogatása.
A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek rövid bemutatása:
Önállóan támogatható tevékenységek:
- 3.1.1 B) Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása; ezen belül
- 4) új épület építése.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1)
komplex akadálymentesítés, infokommunikációs akadálymentesítés, energiahatékonysági
szempontok érvényesítése, nyilvánosság biztosítása: 150 millió Ft alatti támogatási összeggel
megvalósuló infrastrukturális projektekre vonatkozó kommunikációs csomag megvalósítása.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Eszközbeszerzés, beleértve a) eszközbeszerzés: csatolt eszközlistában feltüntetett eszközök
beszerzése. A beszerezni kívánt eszközök a korm.rendelet szerinti beszerezhető eszközök. Az eszközök
mindegyike szükséges előfeltételét képezi a bölcsődei ellátás biztosításának; eszközlistánkat a
bölcsődei szakértő jóváhagyta.
2) megújuló energiaforrások alkalmazása.
4) Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása: A gyermekek szabad levegőn történő játékához szükséges
mozgásteret biztosítja. Alapterülete minimum 10 m2/gyermek.
Járulékos tevékenységek: projekt előkészítés (műszaki tervezés, közbeszerzés), műszaki ellenőrzés,
projektmenedzsment.
A tervezett fejlesztés illeszkedik a GYMS MTP alábbi beavatkozásaihoz és a GYMS ITP alábbi céljához:
• 2. prioritás 1. intézkedés, „megyei gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program” beavatkozás: az új
bölcsődei ellátás létrehozásának célja a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésének
elősegítése Fertőrákoson, ezáltal projekt gazdaságfejlesztési célokat is szolgál;
• 4. prioritás, 2. intézkedés, "a települések értékmegóvása" beavatkozás: a projekt részeként
fejlesztéssel érintett épület világörökségi területen helyezkedik el; az újonnan létrehozott épület a már
meglévő tájegységbe fog beleilleszkedni;
• 4. prioritás, 3. intézkedés, „a hátrányban élők életminőségének javítása” beavatkozás: a projekt
elősegíti azon hátrányban élő családok helyzetét, akiknél az édesanya munkába való visszaállása
elengedhetetlen. A bölcsőde kialakításával és az intézmény nyitva tartásának rugalmasságával (amely
igazodik a szülők/hozzátartozók munkarendjéhez)ez érintett családok életminősége javul.
• 4. prioritás, 3. intézkedés, „a művészeti nevelés támogatása” beavatkozás: a művészeti nevelés
támogatását célzó fejlesztő játékok beszerzését magában foglalja a tervezett fejlesztés
• 6. prioritás, 3. intézkedés:a projekt során újonnan létrejött bölcsőde a települési óvodával együtt
egyesített intézményként fog működni, ezáltal a két intézmény együttműködése elengedhetetlen.
A projekt átfogó célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, a munkavállalói mobilitás, valamint a
kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítése Fertőrákoson a gyermekellátó
kapacitások fejlesztése által.
A fejlesztés részcéljai a következők:
 az új bölcsődei szolgáltatás kialakítása a településen, ezáltal 12 kisgyermekes családban a
szülők (és főként a nők) munkába való visszatérésének támogatása;
 a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása,
 a hátrányos helyzetben lévő gyermekek segítése.
Ausztria és Sopron közelsége miatt megfigyelhető, hogy Fertőrákos lakosai nemcsak dolgozni járnak el
a településről, de gyermekeiket sem a helyi gyermekjóléti, és oktatási intézményekbe íratják be. Éppen
ezért a fejlesztés további célja, hogy az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatásait kibővítse, a helyi
intézményeket ezzel népszerűsítse, támogassa. A tervezett bölcsődei ellátás biztosításával a vidéki élet
minőségének javítása érhető el. A fejlesztés elvárt eredménye az újonnan létrejövő bölcsődei ellátás
biztosítása 12 bölcsődei férőhellyel, amely 3 fő számára biztosít majd munkalehetőséget.

